
        

 

PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH EDUKAČNO-MISIJNÉHO CENTRA (EMC) ECAV NA ROK 2023 

 

Štatút EMC ECAV vymedzuje na základe cirkevných zákonov a ostatných všeobecné záväzných právnych predpisov SR podrobnejšie pôsobnosť a úlohy EMC 

ECAV, ustanovuje zásady jeho činnosti, zásady jeho vnútornej organizácie a vzťahy k ECAV. EMC ECAV uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti: odborno-

metodickú činnosť, misijnú činnosť, vydavateľskú a publikačnú činnosť, výskumnú činnosť, konferenčnú činnosť a vzdelávanie nepedagogických zamestnancov. 

V kalendárnom roku 2023 plánuje EMC ECAV nasledovné aktivity: 

A. Pravidelné aktivity z oblasti misie 
 

1. Na potulkách s Lukášom (pravidelné online biblické štúdium každú nedeľu 18.00 – 19.00 h. v zimnom čase (19.00 – 20.00 h. v letnom čase) cez platformu 

zoom, s výnimkou letných prázdnin a niektorých cirkevných sviatkov. Výstupom budú audio-vizuálne nahrávky biblického štúdia zverejňované na YouTube 

ECAV s vami pod názvom Na potulkách s Lukášom. Audio nahrávky budú zverejňované na podcastoch. Kazateľmi (lektormi) budú bratia biskupi a oslovení 

ordinovaní členovia ECAV. Mzdové náklady lektorov budú hradené z rozpočtu EMC, lektorská činnosť (resp. z projektovej činnosti EMC). Zodpovední za 

realizáciu: S. Grega a M. Oráč 

 

2. Príprava pravidelných duchovných zamyslení a homílií pre Evanjelický posol spod Tatier a webovú stánku ECAV resp. pre cirkevné zbory ECAV. 

Zodpovedný za EMC: Š. Kiss. 

 

3. Duchovné cvičenia ordinovaných členov ECAV 2 x ročne (jarný a jesenný termín). Náklady na lektora (ov) duchovných cvičení sú zahrnuté v rozpočte 

projektu pod názvom Education-missionary centre 2023 – 2025, ktorý sme získali zo Svetového luteránskeho zväzu. Ostatné náklady si hradia účastníci 

sami, pracujeme na získaní grantu, ktorý by účastníkom znížil náklady na ubytovanie a stravu. Zodpovední za EMC: S. Grega a M. Oráč 

 

4. Duchovné cvičenia neordinovaných členov ECAV 2 x ročne (jarný a jesenný termín). Náklady na lektora (ov) duchovných cvičení budú hradené z rozpočtu 

EMC, lektorská činnosť (resp. z projektovej činnosti EMC). Ostatné náklady si hradia účastníci sami. Zodpovední za EMC: S. Grega a M. Oráč. 



 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH EDUKAČNO-MISIJNÉHO CENTRA (EMC) ECAV NA ROK 2023 

 

Mgr. Stanislav Grega – vedúci EMC (email: emc@ecav.sk), Mgr. Štefan Kiss – koordinátor misijných aktivít EMC (email: misia@ecav.sk) 
Mgr. Daniela Veselá – tajomníčka EMC (email: skoly@ecav.sk), ThDr. Matej Oráč, PhD. – koordinátor vzdelávacích aktivít EMC (email: vzdelavaniemc@ecav.sk) 

 2 

 

B. Pravidelné aktivity z oblasti vzdelávania 

Vzhľadom na neprehliadnuteľnú premenu životného štýlu, globalizáciu a privatizáciu náboženstva v súčasnej dobe, je nevyhnutné neustále zlepšovať 

a rozširovať misijno-vzdelávacie stratégie ECAV. Z tohto dôvodu je potrebné vzdelávať ordinovaných (zamestnancov ECAV) a neordinovaných členov cirkvi 

v kľúčových kompetenciách (spôsobilostiach), ktorých ovládanie (tzv. „5O“ + iné: ekuména, teológia a cirkevná hudba) je potrebné nielen pre praktický život 

cirkvi v 21. storočí, ale aj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti ECAV na trhu „rôznorodých ponúk globálneho sveta.“ 

 

 
 

1. Príprava časopisu Služba slova (štvrťročník). Príprava homiletického časopisu pre ordinovaných ECAV resp. záujemcov z radov ECAV podľa cirkevného roka 

v digitálnej podobe. Náklady budú hradené z rozpočtu ECAV. Zodpovedný za EMC: Š. Kiss. 

1. oblasť

misijno-sociálna

2. oblasť

mediálno-
technologická

3. oblasť

metodicko-
didaktická

4. oblasť

psychologicko-
eticko-

pastorálna

5. oblasť

hospodársko-
právna

Iné
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2. Webináre (školenia prostredníctvom internetu) EMC zamerané na vzdelávanie učiteľov náboženskej výchovy ECAV. Obsahovo budú zamerané na 

pedagogické portfólio z metodicko-didaktickej oblasti („5O“ – https://www.ecav.sk/emc/ponuka-vzdelavani ). Webináre sa budú konať 1 x v mesiaci. Gesciu 

nad webinármi bude mať Mgr. Dana Naďová.  Mzdové náklady lektorov budú hradené z rozpočtu EMC, lektorská činnosť (resp. z projektovej činnosti EMC).  

Zodpovedný za EMC: M. Oráč. 

 

3. Webináre EMC zamerané na dobrovoľné vzdelávanie členov ECAV. Obsahovo budú zamerané na misijno-sociálnu oblasť, mediálno-technologickú oblasť, 

psychologicko-eticko-pastorálnu oblasť a hospodársko-právnu oblasť („5O“ – https://www.ecav.sk/emc/ponuka-vzdelavani ). Webináre sa budú konať 2 x 

v mesiaci. Mzdové náklady lektorov budú hradené z rozpočtu EMC, lektorská činnosť (resp. z projektovej činnosti EMC). Zodpovedný za EMC: M. Oráč. 

 

4. Škola cirkevných hudobníkov ECAV. Od septembra 2022 začala činnosť 3-ročná (2022 – 2025) Škola cirkevných hudobníkov (ŠCH) ECAV. Momentálne ju 

navštevuje 10 študentov. Študenti sa stretávajú 1 x v mesiaci na celodennom spoločnom stretnutí v Liptovskom Mikuláš pod vedením skúsených lektorov. 

Mesačne absolvujú aj dve hodiny organovej hry u učiteľa podľa miesta trvalého bydliska. Projekt ŠCH spolufinancujú študenti ŠCH, EMC a Martin Luther 

Bund. Zodpovedný za EMC: M. Oráč. 

 

5. Kantorsko-dirigentské kurzy v spolupráci s Výborom cirkevnej hudby a hymnológie (VCH a H) ECAV. V roku 2023 plánujeme v spolupráci s VCH a H jarný 

Kantorský kurz I. v Prešove, jarný Dirigentský kurz I. v Liptovskom Mikuláši, jesenný Kantorsko-dirigentský kurz v Bratislave a jesenný Dirigentský kurz II. 

v Liptovskom Mikuláš. Kurzy sú určené kantorom, zbormajstrom a dirigentov ECAV, ktorí sa chcú zdokonaľovať vo svojej práci a službe. Mzdové náklady 

lektorov budú hradené z rozpočtu EMC, lektorská činnosť (resp. z projektovej činnosti EMC) a poplatku prihlásených účastníkov. Zodpovedný za EMC: M. 

Oráč. 

 

mailto:emc@ecav.sk
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6. Vzdelávanie kaplánov ECAV.  V roku 2023 plánujeme v spolupráci s Mgr. K. Hudákovou realizovať pravidelné vzdelávanie kaplánov ECAV v jesennom 

a jarnom termíne. Mzdové náklady lektorov budú hradené z rozpočtu EMC, lektorská činnosť (resp. z projektovej činnosti EMC). Zodpovedná za EMC: D. 

Veselá. 

 

C. Nepravidelné aktivity z oblasti vzdelávania 

Okrem pravidelných vzdelávaní sa budú aj v roku 2023 môcť individuálni záujemcovia prihlasovať priebežne na vzdelávania 

(https://www.ecav.sk/emc/ponuka-vzdelavani pozri Online prihlasovanie na vzdelávania od 1. 1. 2022) na základe osobných preferencií (konkrétne vzdelávania 

sú spustené po naplnení počtu záujemcov, ktorý je uvedený v anotácii ku vzdelávaniu). Ďalšou možnosťou bude možnosť objednať si vzdelávanie (a) pre potreby 

napr. cirkevných škôl, či cirkevno-organizačných jednotiek (COJ), ktoré niektoré COJ už využili a využívajú. Náklady na objednané vzdelávania si hradia prihlásení 

účastníci, alebo COJ, ktoré si vzdelávanie (a) objednali. 

D. Vzdelávania kandidátov duchovnej služby (KDS) a ordinovaných ECAV v rámci projektu Education-missionary centre 2023 – 2025 

20. mája 2022 Svetový luteránsky zväz rozhodol o podpore projektu Education-missionary centre 2023 – 2025, ktorý v januári 2022 predložili pracovníci 

EMC. V roku 2023 sú plánované vzdelávania kandidátov duchovnej služby (podľa záujmu duchovného správcu EBF UK a vedenia EBF UK) a ordinovaných 

nasledovne: 

Ponuka vzdelávaní Edukačno-misijného centra ECAV pre kandidátov duchovnej služby (KDS) EBF UK 

  Názov vzdelávania Obsah a ciele vzdelávania Zodpovední: 

2023 Aktívne počúvanie (20 hodinový výcvik – 3 dni) 
Účastník sa učí viesť pastorálny rozhovor, správne 

klásť otázky, budovať vzťah dôvery a pracovať s 
tichom. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

mailto:emc@ecav.sk
mailto:misia@ecav.sk
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Časový manažment (prednáška a workshop – 4 h)  
Účastník dokáže vytvárať časové harmonogramy 

pre seba, svoju prácu/vzdelávanie, sociálny 
kontakt, starostlivosť o zdravie, oddych. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Budovanie a vedenie tímu (prednáška a workshop – 4 h) 
Účastník získa zručnosti ako budovať a viesť 
pracovný tím v cirkevnom zbore, alebo v inej 

organizácii, kde pôsobí. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Syndróm vyhorenia – prevencia (90 min – online 
prednáška) 

Účastník získa informácie, ako predchádzať 
syndrómu vyhorenia. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Prezentačné zručnosti (90 min – online prednáška) 
Účastník si uvedomuje potrebu koordinácie 
verbálnej a neverbálnej zložky v prezentácii 

(verejné vystupovanie). 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

EMC hradí všetky náklady spojené s prácou lektora: mzda, strava, ubytovanie a doprava. Ostatné náklady: stravu, ubytovanie a dopravu si hradia 
frekventanti vzdelávaní. Vzdelávania je možné po dohode realizovať aj v priestoroch EBF UK. 

 

mailto:emc@ecav.sk
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Ponuka vzdelávaní Edukačno-misijného centra ECAV pre ordinovaných v seniorátoch ECAV (napr. na Seniorálnych pastorálnych konferenciách) 

  Názov vzdelávania Obsah a ciele vzdelávania Zodpovední: 

2023 

Časový manažment (prednáška a workshop – 4 h), 
ponuka pre 5 seniorátov (napr. POS, LOS...) 

Účastník dokáže vytvárať časové harmonogramy 
pre seba, svoju prácu/vzdelávanie, sociálny 

kontakt, starostlivosť o zdravie, oddych. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Tvorba projektov, plánovanie, stanovovanie cieľov 
(prednáška a workshop – 4 h), ponuka pre 6 seniorátov  

Účastník sa učí sformulovať myšlienku projektu 
(napr. pre cirkevné zahraničie, samosprávu atď.), 

jeho časovú os a sledované ciele.  

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Budovanie a vedenie tímu (prednáška a workshop – 4 
h), ponuka pre 2 senioráty 

Účastník získa zručnosti ako budovať a viesť 
pracovný tím v cirkevnom zbore, alebo v inej 

organizácii, kde pôsobí. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Riadenie zmien, inovácie (prednáška a workshop – 4 h), 
ponuka pre 6 seniorátov  

Účastník získa zručnosti ako uskutočňovať a riadiť 
zmeny/inovácie v cirkevnom zbore, alebo v inej 

organizácii, kde pôsobí. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

Syndróm vyhorenia – prevencia (90 min – online 
prednáška) 

Účastník získa informácie, ako predchádzať 
syndrómu vyhorenia. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

mailto:emc@ecav.sk
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Prezentačné zručnosti (90 min – online prednáška) 
Účastník si uvedomuje potrebu koordinácie 
verbálnej a neverbálnej zložky v prezentácii 

(verejné vystupovanie). 

lektor; Matej Oráč – koordinátor 
vzdelávacích aktivít EMC (0918 828 

351) 

 

Ponuka vzdelávaní Edukačno-misijného centra ECAV pre ordinovaných ECAV podľa individuálneho záujmu 

  Názov vzdelávania Obsah a ciele vzdelávania Zodpovední a prihlasovanie 

 
 
 
 
 
 
 

2023 

Duchovné cvičenia pre ordinovaných (2 x v 
kalendárnom roku, max. počet 20 účastníkov/1 

stretnutie) 

Účastník reflektuje svoje duchovné prežívanie v 
covidom, postcovidovom období. (3-dňové 

stretnutie) 

lektor; Matej Oráč – koordinátor vzdelávacích 
aktivít EMC (0918 828 351), prihlasovanie cez 

online formulár 

Spätná väzba (8 h) 
(1-dňový výcvik), max. 20 účastníkov 

Účastník sa učí vyvodiť efektívnu spätnú väzbu 
voči sebe, ale aj ostatným. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor vzdelávacích 
aktivít EMC (0918 828 351), prihlasovanie cez 

online formulár 

Finančná gramotnosť, fundraising (4 h) 
(prednáška a workshop), max. 20 účastníkov 

Účastník sa učí rozumieť základným pojmom 
fundraisingu a jeho využitia pre potreby 

komunity v ktorej žije a pôsobí.  

lektor; Matej Oráč – koordinátor vzdelávacích 
aktivít EMC (0918 828 351), prihlasovanie cez 

online formulár 

mailto:emc@ecav.sk
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Kurz párovej terapie pre 1 ordinovaného (20 h) 

Účastník získa základy vedenia párovej terapie 
v ECAV. Účastník sa zaviaže vykonávať párovú 
terapiu v ECAV bezplatne po dobu 5 rokov od 

ukončenia vzdelávania. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor vzdelávacích 
aktivít EMC (0918 828 351) 

Mediácia (riešenie konfliktov) (8 h) 
(1-dňový výcvik), max. 20 účastníkov 

Účastník sa učí  úlohe mediátora pri riešení 
rôznych konfliktov. Je schopný nezávisle a 

nezaujato pomenovať problém, motivovať obe 
strany sporu ku komunikácii kde vytvorí 

priestor pre vzájomné počúvanie, rešpekt a 
hľadanie riešení. 

lektor; Matej Oráč – koordinátor vzdelávacích 
aktivít EMC (0918 828 351), prihlasovanie cez 

online formulár 

EMC hradí všetky náklady spojené s prácou lektora: mzda, strava, ubytovanie a doprava. Ostatné náklady: stravu, ubytovanie a dopravu si hradia 
frekventanti vzdelávaní. Vzdelávania sa budú realizovať v rôznych častiach Slovenska, rozhodne trvalý pobyt väčšiny prihlásených frekventantov. 

 

E. Plán publikačnej činnosti EMC 

V jarných mesiacoch 2023 plánujeme pripraviť materiál pre detský biblický tábor pre letné aktivity v cirkevných zboroch ECAV. V závislosti od úspešnosti 

projektov EMC (získavania grantov) plánujeme pokračovať v príprave materiálov pre prácu s konfirmandmi/dorastom a tiež materiálov v spolupráci s Výborom 

cirkevnej hudby a hymnológie. 
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F. Konferenčná činnosť EMC 

 

1. Misijná konferencia ECAV, ktorú organizuje Misijný výbor (MV) ECAV. EMC v prípade záujmu zo strany Misijného výboru bude zabezpečovať logisticko-

administratívnu podporu. Misijná konferencia je financovaná z Fondu misie. Zodpovední za EMC (v prípade, že o pomoc požiada MV ECAV): S. Grega a Š. 

Kiss. 

 

2. Všeobecná pastorálna konferencia (VPK) ordinovaných ECAV a Teologická konferencia (TK) ECAV. V roku 2023 plánujeme poskytnúť br. generálnemu 

biskupovi logistickú podporu pri príprave VPK a TK.  Náklady budú hradené z rozpočtu ECAV. Zodpovední za EMC: D. Veselá a Š. Kiss. 

 

3. Školská konferencia ECAV 2023. 

Školskú konferenciu organizuje každé dva roky Školský výbor (ŠV) ECAV. EMC poskytuje ŠV ECAV logisticko-administratívnu podporu. Školská konferencia 

je financovaná z Fondu vzdelávania ECAV a rozpočtu ECAV. Zodpovední za EMC: D. Veselá a M. Oráč. 

 

4. Konferencia: Evanjelická pieseň v 21. storočí? (pri príležitosti 30. výročia uvedenia Evanjelického spevníka do života ECAV). Konferencia sa uskutoční 

v prípade, že sa na jej organizovaní budú participovať Výbor cirkevnej hudby a hymnológie, Bohoslužobný výbor, Spevníková komisia ECAV a Katedra 

praktickej teológie EBF UK. 

 

G. Súťaže 

 

1. Biblická olympiáda (BO) ECAV. Príprava BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a 

náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0. Náklady budú hradené z rozpočtu ECAV. BO riadi tajomníčka EMC D. 

Veselá v spolupráci s koordinátormi BO v seniorátoch a cirkevných školách.  
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 PLÁN HLAVNÝCH ÚLOH EDUKAČNO-MISIJNÉHO CENTRA (EMC) ECAV NA ROK 2023 

 

Mgr. Stanislav Grega – vedúci EMC (email: emc@ecav.sk), Mgr. Štefan Kiss – koordinátor misijných aktivít EMC (email: misia@ecav.sk) 
Mgr. Daniela Veselá – tajomníčka EMC (email: skoly@ecav.sk), ThDr. Matej Oráč, PhD. – koordinátor vzdelávacích aktivít EMC (email: vzdelavaniemc@ecav.sk) 
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2. Duchovná pieseň (DP) ECAV. Príprava DP sa uskutoční v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku. DP 
sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Duchovná pieseň registrovaného na MŠVVŠ SR č. 2016-18289/42794:5-10H0. Náklady budú hradené 
z rozpočtu ECAV. DP riadi tajomníčka EMC D. Veselá. 
 

3. Športové hry evanjelických gymnázií ECAV. Náklady budú hradené z projektu Hoffnung fűr Europa. Zodpovedná za EMC: D. Veselá 

 

H. Iné 

 

1. Organizačná príprava kaplánskych a farárskych skúšok ECAV. Náklady budú hradené z rozpočtu ECAV. Zodpovedná za EMC: D. Veselá. 

 

2. Prípravný týždeň s americkými lektormi pre evanjelické školy. Náklady budú hradené z rozpočtu ECAV. Zodpovedná za EMC: D. Veselá. 

 

I. Tvorba webovej stránky EMC 

Príprava vlastnej interaktívnej webovej stránky EMC ECAV. Náklady budú hradené z projektu Education-missionary centre 2023 – 2025. Zodpovedný za 
EMC: S. Grega. 
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